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ZADEVA:       POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA ČLANA 

                       NADZORNEGA SVETA DRUŽBE SODO D.O.O. 

 

 

 

Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s 273. in 514. členom Zakona o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 

US, 82/13, 55/15 in 15/17, v nadaljevanju ZGD-1) v povezavi s 511. členom Energetskega 

zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)  in 11. členom Akta o ustanovitvi družbe z omejeno 

odgovornostjo SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. 

vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje za člana nadzornega sveta družbe 

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. Družba SODO 

d.o.o. ima sedež v Mariboru, Minařikova ulica 5. 

 

Vlada bo na podlagi zbranih prijav imenovala dva člana nadzornega sveta družbe SODO.  

 

Nadzorni svet ima tri člane: predsednika, namestnika in člana nadzornega sveta.  

 

Kandidati dajejo prijave za dva člana. Tretji član je predstavnik zaposlenih in se ga imenuje in 

razrešuje v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – 

uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZArbit). Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 4 

(štirih) let in so lahko ponovno imenovani. 

 

Nadzorni svet na svoji prvi seji iz svojih vrst izvoli predsednika in namestnika predsednika. 

 

Za člana nadzornega sveta je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za člana 

nadzornega sveta v gospodarski družbi in glede katerega ne obstojijo zakonske ovire za 

opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 

 

Od kandidatov pričakujemo najmanj univerzitetno oz. visoko strokovno izobrazbo ter znanje in 

izkušnje s področja vodenja ali sodelovanja v organih upravljanja oziroma vodenja projektov in 

praviloma najmanj 6 let ustreznih delovnih izkušenj.  

 

Kandidat mora vlogi priložiti naslednja dokazila: 

 izpolnjen europass obrazec z dokazili in referencami,  

 motivacijsko pismo,  

 opravljeno usposabljanje za člana NS, 

 izjavo o zakonskem izpolnjevanju splošnih pogojev, kar kandidat dokazuje z izjavo, da:    
a) v zadnjih petih letih od danega trenutka ni bil pravnomočno obsojeni zaradi 

kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, 
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zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, 
oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1), 

b) v času kandidature nima prepovedi opravljanja poklica kot posledice izrečenega 
varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1), 

c) ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni 
postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z 
določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski 
odgovornosti, oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. 
člen ZGD-1),  

d) ni član več kot treh nadzornih svetov (273. člen ZGD-1). 

 

Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, 
ki: 

 je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe; 

 je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper 
delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper 
okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali 
nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora; 

 ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja 
prepoved, ali 

 je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni 
postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami 
zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še 
dve leti po pravnomočnosti sodbe. 

 

 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili do 20. 3. 2019 na naslov: 

 

Ministrstvo za infrastrukturo 

Langusova 4 

1535 Ljubljana  

 

s pripisom »NE ODPIRAJ - Za poziv za člana nadzornega sveta družbe SODO d.o.o.«. 

 

 

 


